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 تحت رعاية

 محمد حسن محمد القناوي السيد األستاذ الدكتور /

 رئيس الجامعة

 اشرف عبد الباسط  األستاذ الدكتور / السيد

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب 

 وريادة

 أمينه محمد رشاد النمر   األستاذ الدكتور / السيدة

 عميد الكلية

 و إشراف

 وفاء جميل محمد على    األستاذ الدكتور / السيدة

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 



 



 

 

 

 األستاذ الدكتور / محمد حسن القناويالسيد 

 رئيس الجامعة



 

 اشرف عبد الباسطالسيد األستاذ الدكتور / 

 لشئون التعليم و الطالب رئيس الجامعةنائب 

 



 
 محمد رشاد النمر أمينهاألستاذ الدكتور /  السيدة

 الكليةعميد 

 



 
 وفاء جميل محمد علىاألستاذ الدكتور /  السيدة

 لشئون التعليم و الطالب الكليةوكيل 

 

 

 

 

 الشباب  لرعاية الفنيالجهاز 



 / مروه محمد ابراهيم  السيدة -1

 الشباب  رعايةرئيس قسم                             

 االنسه / منال محمد حسن  -2

 االنسه / حنان رضوان السوده -3

 السيد / ابراهيم عبد الحميد عبد المنعم -4

 السعيد السيد / وائل محمد -5

 السيد / وجدى عبد اللطيف دويدار -6

 السيد / احمد محمد رمزى  -7

 

 

 مجاالت انشطه رعايه الشباب 

 النشاط الجواله و الخدمه العامه  -1

 النشاط الرياضى -2

 النشاط الفنى -3



 النشاط الثقافى -4

 النشاط االجتماعى و الرحالت -5

 الطالبيه األسرالنشاط  -6

 و التكنولوجى النشاط العلمى -7

 النشاط التكافل االجتماعى -8

 النشاط االتحادات الطالبيه -9

 

                                               

 

  الجواله مجال النشاط :

 ورشه عمل لطالب نشاط الجوالةاسم المشروع : 

 الكلية مكان التنفيذ :

 2017 /9/  27وعد التنفيذ : م



 15 عدد المشاركين :

 9 طالب :

 6 طالبات :

  توثيق العالقات بين الطالب و معرفتهم بنشاط الجوالة  الهدف من المشروع :

 السلطة موافقةبعد عرض المشروع و  الكشفيتم التنفيذ بالمخيم اليه التنفيذ : 

 المختصة

 منها المرجوة األهداف الورشة أحرزت:  الكليةحصلت عليها  التيالنتائج 

  ال يوجدللمشروع :  التقديرية الميزانية

 

 



 

 

 

                                                                                                 

 

  الجواله مجال النشاط :

  يوم خدمة عامة بعنوان ) اعرف فصلتك (اسم المشروع : 

  الكلية مكان التنفيذ :

 25/10/2017 موعد التنفيذ :

 300عدد المشاركين : 



 200طالب : 

 100طالبات : 

م و معرفه كل طالب فصيلته و ايضا توعية طالب الكلية بفصائل الدالهدف من المشروع : 

 عمل قاعدة بيانات للطالب للطوارئ و الرجوع اليها فى وقت الحاجه اليها 

 تم التنفيذ السلطات المختصه  وبعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 احرزت الورشه االهداف المرجوه منهاالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجدالميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 



  الجواله مجال النشاط :

   معسكر اعداد واختيار عشيرة الكليةاسم المشروع : 

  المخيم الكشفيمكان التنفيذ : 

 16/11/2017حتي  14/11موعد التنفيذ : 

 40عدد المشاركين : 

 25طالب : 

 15طالبات : 

وتعريف الطالب بالنشاط و   اختيار وتدريب عشيرة الجوالة بالكليةالهدف من المشروع : 

 القواعد االساسيه له 

 تم التنفيذالسلطات المختصه  وبعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

جديده من ابناء الكليه بالفرق المختلفه تم اختيار وتدريب عشيرة النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 الجوالة بالكلية 

ج  2600ج مصروف جيب للطالب + 3600ج ايجار المخيم +  990الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 تغذيه 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                                              

 

  الجواله مجال النشاط :

    ( 27)  واإلرشادية(  35الدورة الكشفية ) اسم المشروع : 

  المخيم الكشفيمكان التنفيذ : 

 30/11/2017حتي  24/11موعد التنفيذ : 

 15 عدد المشاركين :

 9 طالب :

 6طالبات : 

 االشتراك في الدورة الكشفية واإلرشادية علي مستوي كليات الجامعة الهدف من المشروع : 

 الطالب  و تنفيذهاتنفيذ النشاط بصوره عمليه و تبادل االفكار الجديده التى يقوم بطرحها و

 تم التنفيذالسلطات المختصه  وبعد موافقهتم عرض المشروع : التنفيذ  أليه

ة و الدرع الجامع كليات المركز األول علي مستويالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 العام للدورة 

ج ) مالبس و خامات للدوره و تجهيزات الرض  20320الميزانيه التقديريه للمشروع : 

   المخيم و اشتراك الدوره (

                                                                



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



                                                                                    

                             

  الجواله مجال النشاط :

     الخدمة العامة ) االحتفال بيوم اليتيم (اسم المشروع : 

 حرم الكلية  مكان التنفيذ : 

 2/4/2018موعد التنفيذ : 

 700عدد المشاركين :

 100طالب : 

 600طالبات : 

 المساهمه في االحتفال بيوم اليتيم و ادخال روح السرور الهدف من المشروع : 

 و ايضا حث الطالب على العمل الخيرى  ى االطفالالمرح علو

 تم التنفيذالسلطات المختصه  وبعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ :    

: تم تنفيذ النشاط و قد اثنى عليه كل من شارك فى هذه النتائج التى حصلت عليها الكليه 

 االحتفاليه و قد تم التوصيه بتعميم الفكره و نفذت باكثر من كليه بعدها 

  ج ) بنرات و استضافه و تزيين لالرض ( 5000الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 



 

 

 

 

 



                                                                                               

 

  الجواله مجال النشاط :

 دورة إعداد قادة ومسابقة معا لمصر أقوىاسم المشروع : 

    االدارة العامة لرعاية الطالبمكان التنفيذ : 

 18/4/2018حتي  14/4من موعد التنفيذ :

 10عدد المشاركين :

 8طالب : 

 2طالبات : 

التوعية والمشاركة في تنمية روح االنتماء الوطنى لدى الطالب و الهدف من المشروع : 

     الرئاسيةباالنتخابات  السياسيةحثهم على المشاركه 

 تم عرض المشروع وتمت الموافقه عليه من السلطات المختصهاليه التنفيذ :    

 االداره العامه ال يوجد ومنح الطالب شهادات تقدير من الميزانيه التقديريه للمشروع :  

افكار جديده من منطلقات سياسيه هادفه و توعيه سياسيه النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 للطالب

 



 

 

 

 

 

 



                                                                             

 

  الجواله مجال النشاط :

  المشاركة في يوم الصداقة بكلية التربية الرياضيةاسم المشروع : 

    االدارة العامة لرعاية الطالبمكان التنفيذ : 

 18/4/2018حتي  14/4من موعد التنفيذ :

 10المشاركين :عدد 

 8 طالب :

 2طالبات : 

المشاركة في تنمية روح التعاون بين الطالب و تبادل االفكار الهدف من المشروع : 

   المختلفه بين شباب الكليات 

    تم عرض المشروع وتمت الموافقه عليه من السلطات المختصهاليه التنفيذ : 

  المختلفه بين الشباب تبادل االفكارالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 



 

 

 

 

 



                                                                            

 

 جتماعى و الرحالت اال مجال النشاط :

   استقبال الطالب الجدد ومساعدتهم في تقديم الملفات اسم المشروع :

     الكليةمكان التنفيذ : 

  17/9/2017:موعد التنفيذ 

  675عدد المشاركين :

 250طالب : 

 425طالبات : 

 اقسامها المختلفهد و تعريفهم بالكليه ومساعدة الطالب الجدالهدف من المشروع : 

وتم التنسيق مع  المختصةتم عرض المشروع وتمت الموافقه عليه من السلطات اليه التنفيذ :   

        الطالب القدامى

تم معرفه الطالب الجدد بالقدامى و عمل حلقه تواصل بين  النتائج التى حصلت عليها الكليه :

 فرق الكليه المختلفه 

 جنيه 2000 الميزانيه التقديريه للمشروع : 



                                                                                                

 

 جتماعى و الرحالت اال مجال النشاط :

    رحلة إلي األقصر و أسواناسم المشروع : 

     االدارة العامة لرعاية الطالبمكان التنفيذ : 

  25/10/2017حتي  19/10موعد التنفيذ :  

  2عدد المشاركين : 

 2طالب : 

 طالبات :

    الترويج للسياحة الداخليةالهدف من المشروع : 

و االعالن على الطالب  تم عرض المشروع وتمت الموافقه عليه من السلطات المختصهاليه التنفيذ : 

          من الطالب المتميزين للقيام بالرحله  (2)اختيار و

استمتع الطالب بالمناظر الطبيعيه و تم تنفيذ الرحله و قد النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 المناطق الثريه 

 ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 



                                                                                                   

 

 جتماعى و الرحالت اال : مجال النشاط

 مسابقه الطالب والطالبة المثاليةاسم المشروع : 

     الكلية مكان التنفيذ :

  26/11/2017: موعد التنفيذ 

 25 عدد المشاركين :

 13طالب : 

 12طالبات : 

ت واالرتقاء بالمستوى المنافسة بين الطالب والطالبامن خلق روح الهدف من المشروع : 

 الثقافى لهم الفكرى و

و االعالن على الطالب  تم عرض المشروع وتمت الموافقه عليه من السلطات المختصهاليه التنفيذ : 

          من الطالب على مستوى الكليه لتصعيدهم للمسابقه على مستوى الجامعه  2و اختيار 

مركز الطالب و تم اختيار طالب و طالبه للحصول على النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  الطالبه المثاليه على مستوى الكليه و تصعيدهم على مستوى الجامعه

 ج )كحوافز نقديه للطالب و الطالبه المثاليين ( 500 الميزانيه التقديريه للمشروع : 



                                                                                                 

 

 جتماعى و الرحالت اال مجال النشاط :

  رحلة الي مدنية االسكندريةاسم المشروع : 

    مدينة االسكندريه  مكان التنفيذ :

  2018/ 8/3موعد التنفيذ : 

 96عدد المشاركين : 

 22طالب : 

 74طالبات : 

الطالب بالسياحه  تعريفة و زيارة المعالم السياحية لمدنية اإلسكندريالهدف من المشروع : 

   الداخليه لبلدهم 

تم حجز  و االعالن على الطالب السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

  الرحله و تنفيذ النشاط 

 تمت الرحله بنجاح و قد عاد الطالب سعداءالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 ج  ) كدعم لالتوبيس للرحله (  1900 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 



 

 



 

 

 

 



                                                                                                   

 

 جتماعى و الرحالت اال مجال النشاط :

   م و يوم الوفاءاالحتفال بعيد األاسم المشروع : 

    الكلية المؤتمرات بقاعة مكان التنفيذ : 

  2018/ 21/3موعد التنفيذ : 

 400عدد المشاركين : 

 150طالب : 

 250طالبات : 

احتفال لهذا اليوم العظيم و حث الطالب على دور امهاتهم و  أقامهع : الهدف من المشرو

 تقديم التكريم لها

 تم التنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

تكريم أمهات الطالب والعاملين و ايضا تكريم الساده النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 الزمالء البالغين سن المعاش

ج ) بنرات لالعالن و شهادات تقدير المهات  4970 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 الطالب و العاملين و الساده اعضاء هيئه التدريس و استضافه للضيوف ( 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 

 جتماعى و الرحالت اال مجال النشاط :

    حملة التبرع بالدم لصالح أطفال مركز األوراماسم المشروع : 

     حرم الكليةمكان التنفيذ : 

  2018/ 4/4موعد التنفيذ : 

 200عدد المشاركين : 

 85طالب : 

 115طالبات : 

      المساهمة في العمل الخيريالهدف من المشروع : 

 تم التنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

اسفرت الحمله عن نتائج من العمل التطوعى و : النتائج التى حصلت عليها الكليه       

 الخيرى للطالب 

 ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 



                                                                          

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 كرة الطائرة بين الطالب المصريين والوافدينالمباراه الودية فى الاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

  4/10/2017موعد التنفيذ :

 30عدد المشاركين :

 30طالب : 

 ــــطالبات : 

 توطيد روح الصداقة والتعاون بين الطالب المصريين والوافدين الهدف من المشروع : 

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

   المصريينفوز فريق الطالب النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 ج ) زى رياضى للفريقين (  3000 الميزانيه التقديريه للمشروع :  

 



 

      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                 



 الرياضى  مجال النشاط :

 مسابقه اللياقة البدنية لطالب اسر الكلياتاسم المشروع : 

    كلية اآلدابمكان التنفيذ : 

 18/10/2017موعد التنفيذ : 

 15عدد المشاركين :

 15طالب : 

 طالبات : ـ

ياقة البدنية عند الطالب وتكوين صداقات جديدة مع رفع مستوى اللالهدف من المشروع :

  طالب الكليات األخرى

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

 على مستوى الجامعه المركز الثالثالنتائج التى حصلت عليها الكليه :

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                   

 

 الرياضى  مجال النشاط :



 اختبارات اختيار فريق كرة القدماسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 30/10/2017موعد التنفيذ : 

 30عدد المشاركين :

 20طالب : 

 10طالبات : 

اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب  الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

الميزانيه  الجامعهتم اختيار الطالب المشاركين بدورى النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجد التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 الرياضى  مجال النشاط :



 االشتراك فى ماراثون جرى داخل الجامعةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 14/11/2018موعد التنفيذ : 

 3 عدد المشاركين :

 3طالب : 

 طالبات : ـ

تنمية اللياقة البدنية عند الطالب والروح الرياضية والجلد  الهدف من المشروع :

  والعزيمة

تنفيذ تم االعالن على الطالب و  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  المركز الخامسالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                    

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 لتنس الطاولهدورى الجامعة اسم المشروع : 



    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 21/11/2017ـ  20/11/2017موعد التنفيذ : 

 5عدد المشاركين :

 4طالب : 

 1طالبات : 

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

 و تنميه مهاره اللعبه لدى الطالب

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ :  

 النشاط

  مركز رابع طالباتالنتائج التى حصلت عليها الكليه :

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 تدريب فريق كرة القدم الخماسيةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 22/11/2017موعد التنفيذ : 

 25عدد المشاركين :

 25طالب : 

 طالبات : ـ



تنمية مهارات كرة القدم لدي الطالب استعدادا للمنافسه على  الهدف من المشروع :

  ى الجامعةومست

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  الجامعهتمت المشاركه بدورى  النتائج التى حصلت عليها الكليه :

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 دورى الجامعة فى كرة القدم الخماسيةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 29/11/2017حتى  25/11موعد التنفيذ : 

 15عدد المشاركين :

 15طالب : 

 طالبات : ـ

 غرز روح المنافسة لدى الطالب وتكوين صداقات جديدة الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ :  

 النشاط

  لم تحصل الكليه على مركز بكره القدم عليها الكليه : النتائج التى حصلت

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 الرياضى  مجال النشاط :

 سباق الطريق على مستوى الجامعةاسم المشروع : 

    جامعة المنصورةمكان التنفيذ : 

 27/11/2017موعد التنفيذ : 



 3عدد المشاركين : 

 3طالب : 

 طالبات : ـ

  تنمية اللياقة البدنية عند الطالب والروح الرياضية والجلد والعزيمة :الهدف من المشروع 

 تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و تنفيذ النشاط اليه التنفيذ : 

  على مستوى الجامعه المركز الرابع والمركز الثامن النتائج التى حصلت عليها الكليه :

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

                                                                                                  

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 دورى الجامعة فى كمال األجساماسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 28/11/2017 موعد التنفيذ :

 2عدد المشاركين :

 2طالب : 



 طالبات : ـ

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  المركز الثانى و المركز الرابعالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

 

 الرياضى  مجال النشاط :

فى المهرجان الرياضى األول بجامعة المنصورة ووزارة الشباب فى  ك: االشترااسم المشروع 

 م (100)كرة القدم ـ كرة اليد ـ كرة الطائرة ـ تنس الطاولة ـ الماراثون ـ سباق 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 22/2/2018حتى  18/2/2018موعد التنفيذ : 

 60عدد المشاركين : 

 45طالب : 

  15طالبات : 

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  المركز الرابع كرة يد طالباتالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 جنيه ايجار مالعب 1000 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 الرياضى  مجال النشاط :



 بطولة الجامعة فى المصارعةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 22/3/2018موعد التنفيذ : 

 10عدد المشاركين :

 10طالب : 

 طالبات : ـ

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

 -كجم  87فضية   -كجم  60فضية   -كجم  50ذهبية  النتائج التى حصلت عليها الكليه :

  . كجم 67برونزية 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                    

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 بطولة الجامعة فى الجودواسم المشروع : 



 القريه االولمبية    مكان التنفيذ :

 25/3/2018موعد التنفيذ : 

 5عدد المشاركين : 

 5طالب : 

 طالبات :ـ 

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه موافقهو بعد تم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

كجم  66كجم ـ برونزية  73كجم ـ برونزية  73فضية النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  كجم 66برونزية   ـ

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                     

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 دورى الجامعة  فى كرة القدماسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 



  1/4/2018حتى   21/3/2018موعد التنفيذ : 

 20:عدد المشاركين 

 20طالب : 

 طالبات :ـ 

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

 لم تحصل الكليه على مراكز بكره القدم  النتائج التى حصلت عليها الكليه :

 جنيه ) مالبس و بدالت للطالب ( 25000 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 دورى الجامعة  فى كرة اليد طالباتاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 5/4/2018حتى  25/3/2018 موعد التنفيذ :



 8عدد المشاركين :

 طالب : ـ

 8 طالبات :

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  المركز الثالثالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 دورى الجامعة  فى كرة اليد طلبةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 16/4/2018حتى  1/4/2018موعد التنفيذ : 

 8عدد المشاركين : 



 8طالب : 

 طالبات : ـ

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  اليدلم تحصل الكليه على مراكز بكره  النتائج التى حصلت عليها الكليه :

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

                                                                                                  

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 بطولة الجامعة فى رفع األثقالاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 10/4/2018موعد التنفيذ : 

 10عدد المشاركين : 

 10طالب : 

 طالبات : ـ



 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

كجم ـ فضية فوق  62كجم ـ ذهبية  105ذهبية فوق النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

 69كجم ـ برونزية  77كجم ـ برونزية  105كجم ـ برونزية  56كجم ـ فضية 105

  كجم

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                   

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 بطولة الجامعة فى الكاراتيةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 10/4/2018موعد التنفيذ : 

 5عدد المشاركين : 

 5 طالب :

 طالبات : ـ



 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالبالهدف من المشروع : 

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  كجم 60ذهبية النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

                                                                                                     

 

 الرياضى  مجال النشاط :

  بطولة ألعاب القوى على مستوى الجامعةاسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 10/4/2018موعد التنفيذ : 

 5عدد المشاركين : 

 4طالب : 

 1طالبات : 



 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

  م100م ـ برونزية 200م ـ برونزية 800برونزية : النتائج التى حصلت عليها الكليه 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

                                                                                                   

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 بطولة الجامعة فى التايكوندواسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 11/4/2018موعد التنفيذ : 

 6عدد المشاركين :

 6طالب : 

 طالبات : ـ



 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

 87كجم ـ برونزية  87كجم ـ فضية  87فضية فوق النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  كجم58 كجم ـ برونزية 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                  

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 ( Dish partyحفل ) اسم المشروع : 

 الكلية مكان التنفيذ :

 15/4/2018موعد التنفيذ : 

 110عدد المشاركين :

 65طالب : 

 45طالبات : 

  دعم العالقات الطالبية وتكوين صداقات جديدة المشروع :الهدف من 



تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط

المشاركه االيجابيه بين الطالب و العاملين و اعضاء  :النتائج التى حصلت عليها الكليه 

 هيئه التدريس 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

                                                                                                  

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 المهرجان الرياضى األول بكلية التمريضاسم المشروع : 

    الكليةمكان التنفيذ : 

 19/4/2018حتى  15/4/2018موعد التنفيذ : 

 800عدد المشاركين : 

 500طالب : 

 300طالبات : 

بين الطالب أنفسهم و أعضاء  الترويح ودعم العالقات الطالبية الهدف من المشروع :

  التدريس والعاملينهيئة 



تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

 النتائج التى حصلت عليها الكليه :

  جنيه 2500 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 بطولة تنس الطاولة بالكليةاسم المشروع : 

 الكليةمكان التنفيذ : 

 15/4/2018موعد التنفيذ : 

 25عدد المشاركين : 

 25طالب : 

 طالبات : ـ

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

 النتائج التى حصلت عليها الكليه : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 



 الرياضى  مجال النشاط :

 بطولة بلياردو لطالب الكليةاسم المشروع : 

 الكلية مكان التنفيذ : 

 15/4/2018: موعد التنفيذ 

 20عدد المشاركين :

 20طالب : 

 طالبات : ـ

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب من المشروع :الهدف 

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

 :النتائج التى حصلت عليها الكليه 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 الرياضى  مجال النشاط :

  دورى الكلية فى كره القدماسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 19/4/2018حتى  16/4/2018موعد التنفيذ : 

 90عدد المشاركين : 

 90طالب : 

 طالبات : ـ



 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

 الفرقة الرابعةفوز فريق : النتائج التى حصلت عليها الكليه 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 

 الرياضى  مجال النشاط :

 الجامعات المصريةاالشتراك فى اليوم الرياضى على مستوى اسم المشروع : 

    القريه االولمبيةمكان التنفيذ : 

 23/4/2018 موعد التنفيذ :

 19عدد المشاركين :

 1طالب : 

 20طالبات : 

 اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وروح المنافسة عند الطالب الهدف من المشروع :

تم االعالن على الطالب و تنفيذ  السلطات المختصه و بعد موافقهتم عرض المشروع اليه التنفيذ : 

 النشاط 

 النتائج التى حصلت عليها الكليه :

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                                                                                  



 الفنى  مجال النشاط :

  : ورشه عمل فى مجال الرسم بالرصاصاسم المشروع 

 الكلية  مكان التنفيذ :

 30/9/2017موعد التنفيذ : 

 طالب10عدد المشاركين : 

 5طالب : 

 5طالبات : 

تشجيع الطالب وتنمية واكتشاف المواهب الفنية بين طالب الكلية الهدف من المشروع :  

  على المشاركة في األنشطة الفنية .

تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و تنفيذ :  اليه التنفيذ

 لطالب الكليه برعايه الشباب بالكليه النشاط

  تم اختيار المواهب الفنية بالكليةالنتائج التى حصلت عليها الكلية : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 الفنى  مجال النشاط :

  مسابقه اختيار االصوات و العازفين الجدداسم المشروع :  

  القريه االولمبيهمكان التنفيذ : 



 17/10/2017حتى  15/10موعد التنفيذ : 

 2عدد المشاركين : 

 2 طالب :

 طالبات : ـ

 اكتشاف المواهب الفنية   الهدف من المشروع : 

تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و تنفيذ :  اليه التنفيذ

 باالدارة العامه لرعايه الطالب النشاط

 اختيار المواهب الفنية بالكلية تمالنتائج التى حصلت عليها الكلية :   

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع :  

 

                                                                                                 

 

 الفنى  مجال النشاط :

  تدريبات العرض المسرحىاسم المشروع : 

  الكليه مكان التنفيذ :

  طوال الترم االولموعد التنفيذ : 



 23عدد المشاركين : 

 18طالب : 

 5طالبات : 

  اكتشاف المواهب الفنية واختيار فريق المسرحالهدف من المشروع : 

تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و :  اليه التنفيذ 

 معامل الكليهبرعايه شباب الكليه و   تنفيذ النشاط

  فريق الكليه المسرحىتم اختيار   النتائج التى حصلت عليها الكلية : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            

 

 الفنى  مجال النشاط :

    المهرجان المسرحي لكليات الجامعةاالشتراك فى اسم المشروع : 

   مدرج ا.د سيد خير هللا كليه التربيهمكان التنفيذ : 

  6/12/2017 موعد التنفيذ :

 23عدد المشاركين : 

 17طالب : 



 6طالبات : 

 تنمية روح المنافسة صقل وتنمية مهارات الطالب فنيا والهدف من المشروع : 

بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و تنفيذ تم عرض المشروع و :  اليه التنفيذ

  بالعرض على مسرح كليه التربيه النشاط

الميزانيه المركز الرابع على مستوى  كليات الجامعه النتائج التى حصلت عليها الكلية : 

 ) ديكور و بدالت للطالب ( جنيه 15000 التقديريه للمشروع : 

 

 

   

 

 

                                                                                 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 الفنى  مجال النشاط :

 ورشه عمل فى مجال المسرح   اسم المشروع : 

   الكليه التنفيذ :مكان 

  30/1/2018حتى  20/1موعد التنفيذ : 

 25عدد المشاركين : 

 20طالب : 

 5 طالبات :

المواهب الفنية تنمية واكتشاف وصقل وتنمية مهارات الطالب فنيا .الهدف من المشروع :  

 تمثيل الكلية على مستوى الجامعة .وبين طالب الكلية 



و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و تم عرض المشروع  اليه التنفيذ : 

 تنفيذ النشاط

 تم اختيار المواهب الفنية بالكلية  النتائج التى حصلت عليها الكلية : 

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                    

 

 الفنى  مجال النشاط :

    االشتراك فى مسابقه ابداع فى مجال العروض المسرحيهاسم المشروع : 

   وزارة الشباب والرياضهمكان التنفيذ : 

  4/3/2018حتى  2/3موعد التنفيذ : 

 25عدد المشاركين : 



 19طالب : 

 6طالبات : 

المواهب الفنية صقل وتنمية مهارات الطالب فنيا وتنمية واكتشاف الهدف من المشروع : 

 وتمثيل الكلية على مستوى الجامعة .بين طالب الكلية 

االشتراك فى النشاط و تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم  اليه التنفيذ : 

 العرض على مسرح وزاره الشباب بالقاهره 

 جنيه ) ديكور ( 5000 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

و ايضا  تم تنميه مهارات المواهب الفنية لفريق الكليةالنتائج التى حصلت عليها الكلية : 

  التعرف على المواهب االخرى بالجامعات المختلفه

 



 

 

 

                                                                              

 

 الفنى  مجال النشاط :

 االشتراك فى مسابقه ابداع فى مجال القصه القصيرة والسيناريو والحوار : اسم المشروع 



   وزارة الشباب والرياضهمكان التنفيذ : 

 15/3/2017موعد التنفيذ : 

 1عدد المشاركين : 

 طالب : ـ

 1طالبات : 

المواهب الفنية صقل وتنمية مهارات الطالب فنيا وتنمية واكتشاف الهدف من المشروع : 

 . الجمهوريهوتمثيل الكلية على مستوى بين طالب الكلية 

تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و  اليه التنفيذ : 

  بوزاره الشباب تنفيذ النشاط

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 تم تنميه مهارات المواهب الفنيةالنتائج التى حصلت عليها الكلية : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 الفنى  مجال النشاط :

 االشتراك فى مسابقه ابداع فى مجال النحت اسم المشروع : 

   وزارة الشباب والرياضهمكان التنفيذ : 

 19/3/2017موعد التنفيذ : 

 1عدد المشاركين : 

 1طالب : 

 طالبات : ـ



المواهب الفنية صقل وتنمية مهارات الطالب فنيا وتنمية واكتشاف الهدف من المشروع : 

 . الجمهوريهوتمثيل الكلية على مستوى بين طالب الكلية 

تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و  اليه التنفيذ : 

  بوزاره الشباب تنفيذ النشاط

  ال يوجد الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 تنميه مهارات المواهب الفنيةتم النتائج التى حصلت عليها الكلية : 

 

 
        

     

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                                                 

 

 الفنى  مجال النشاط :

   االشتراك فى المهرجان المسرحى لكليات الجامعهاسم المشروع : 

   ا.د سيد خير هللا كليه التربيه مدرجمكان التنفيذ : 

 18/4/2018موعد التنفيذ : 



 27عدد المشاركين : 

 17طالب : 

 10طالبات : 

صقل وتنمية مهارات الطالب فنيا وتنمية واكتشاف المواهب الفنية بين الهدف من المشروع : 

 طالب الكلية وتمثيل الكلية على مستوى الجامعة .

و  المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و تنفيذ النشاطتم عرض  اليه التنفيذ : 

 عمل بروفات طوال الترم 

 جنيه 22450الميزانيه التقديريه للمشروع : 

  المركز االول ديكور و المركز االول تمثيل طلبه و طالباتالنتائج التى حصلت عليها الكلية : 

 



         

 

  



 

  

 

 

 

 

 

                                                                              

                   

 االسر الطالبيه مجال النشاط :



 لفريق نيرساوى زيارة لدار المسنين المشروع :اسم 

 زيارة دار العيسوى للمسنينمكان التنفيذ : 

 25/11/2017موعد التنفيذ : 

 14عدد المشاركين : 

 6طالب : 

 8 طالبات : 

رفع الروح المعنويه لدى المسنين وايضا تعليم الطالب العمل الهدف من المشروع : 

  التطوعى و الخيرى 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ 

 الطالب و تنفيذ النشاط 

  حث الطالب على العمل التطوعى النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

 الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

                                                                            

 



 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 لفريق نيرساوى بجامعة المنصورةزيارة لمركز األورام اسم المشروع : 

  مركز اورام جامعة المنصورةمكان التنفيذ : 

 2018/ 22/8موعد التنفيذ : 

 40عدد المشاركين : 

 15طالب : 

 25طالبات :  

رفع الروح المعنويه لدى االطفال وتقديم بعض التبرعات الهدف من المشروع : 

 العينيه للمستشفى و االطفال 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ 

 الطالب و تنفيذ النشاط 

 الخيرى  حث الطالب على العمل التطوعى وحصلت عليها الكلية :  التيالنتائج 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                              

 

 االسر الطالبيه النشاط :مجال 

 المؤتمر الطالبى األول لفريق نيرساوىاسم المشروع : 

  الكلية مكان التنفيذ : 

 2018/ 12/3موعد التنفيذ : 

 400عدد المشاركين : 

 100طالب : 

 300طالبات :  

شرح سوق العمل الخارجى وتعليم الطالب كيفيه التعامل الهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه اليه التنفيذ مع المريض 

 تم االعالن على الطالب و تنفيذ النشاط 

ادى المؤتمر نتائجه المرجوه وحاز على :  النتائج التى حصلت عليها الكلية  

 اعجاب الطالب 

 



 

 

 

 

  

  

  

 

 



                                                                                                    

 

 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 زيارة دار أيتام مبرة الشناوى لفريق نيرساوىاسم المشروع : 

  دار أيتام مبرة الشناويمكان التنفيذ : 

 2018/ 25/3موعد التنفيذ : 

 30عدد المشاركين : 

 25طالب : 

 5طالبات :  

رفع الروح المعنويه لدى االطفال وتقديم بعض التبرعات الهدف من المشروع : 

 و الهدايا لالطفال  العينيه

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

 الخيرى  حث الطالب على العمل التطوعى و:  عليها الكليةالنتائج التى حصلت 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 زيارة دار أيتام الصفا  لفريق نيرساوىاسم المشروع : 

  بطلخادار أيتام الصفا مكان التنفيذ : 

 2018/ 16/4موعد التنفيذ : 

 45عدد المشاركين : 

 10طالب : 

 35طالبات :  

رفع الروح المعنويه لدى االطفال وتقديم بعض التبرعات الهدف من المشروع : 

 العينيه و الهدايا لالطفال

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ  

 الطالب و تنفيذ النشاط 

 الخيرى  حث الطالب على العمل التطوعى و النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 في المؤتمر الدولي الرابع للكلية ينير ساومشاركة فريق اسم المشروع : 

  : دار أيتام الصفا بطلخامكان التنفيذ 

 2018/ 16/4موعد التنفيذ : 

 45عدد المشاركين : 

 10طالب : 

 35طالبات :  

رفع الروح المعنويه لدى االطفال وتقديم بعض التبرعات الهدف من المشروع : 

 العينيه و الهدايا لالطفال

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ  

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

 الخيرى  حث الطالب على العمل التطوعى والنتائج التى حصلت عليها الكلية :   

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   

 
 

 االسر الطالبيه مجال النشاط :



 حفل استقبال الطالب الجدد والقدامى لطالب الكليةاسم المشروع : 

  الكلية مكان التنفيذ : 

 2017/ 20/9موعد التنفيذ : 

 550عدد المشاركين : 

 300طالب : 

 250طالبات :  

تعريف الطالب الجدد بالكيانات و االنشطه المختلفه بالكليه و اقسام الهدف من المشروع : 

 الكليه المختلفه 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على الطالب و اليه التنفيذ 

 تنفيذ النشاط 

تعريف الطالب الجدد بالكيانات و االنشطه المختلفه بالكليه  النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

 و اقسام الكليه المختلفه 

                                                                                                    

 
 

 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 حفل استقبال الطالب الجدد والقدامى لطالب المعهد الفني للتمريض اسم المشروع : 



  الكلية مكان التنفيذ : 

 2017/ 28/9موعد التنفيذ : 

 500عدد المشاركين : 

 250طالب : 

 250طالبات :  

تعريف الطالب الجدد بالكيانات و االنشطه المختلفه بالكليه و الهدف من المشروع : 

 الكليه المختلفهاقسام 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ  

 الطالب و تنفيذ النشاط 

تعريف الطالب الجدد بالكيانات و االنشطه المختلفه  النتائج التى حصلت عليها الكلية :

 بالكليه و اقسام الكليه المختلفه 

                                                                                                  

 
 

 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 مهرجان األسر الطالبيةاسم المشروع : 

 الحرم الجامعي مكان التنفيذ : 



 2017/ 3/10موعد التنفيذ : 

 100عدد المشاركين : 

 60طالب : 

 40طالبات :  

  تعريف الطالب بانشطه االسر المختلفهالهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

تعارف الطالب على النشاط و تعليمهم انشطه ه : النتائج التى حصلت عليها الكلي  

  بالكلياتاالسر المختلفه 

                                                                                                     

            

 االسر الطالبيه مجال النشاط :

 مهرجان تبادل األسر الطالبيةاسم المشروع : 

 كلية اآلداب  مكان التنفيذ : 

 2017/ 25/10موعد التنفيذ : 



 12عدد المشاركين : 

 5طالب : 

 7طالبات :  

 تعريف الطالب بانشطه االسر و اقامه المسابقات المختلفه الهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

على النشاط و تعليمهم انشطه تعارف الطالب  النتائج التى حصلت عليها الكلية :

                                                                 االسر المختلفه بالكليات

                                                                                                    

 

 الثقافى مجال النشاط :

 ورشه عمل فى مجال الشعراسم المشروع : 

 الكلية مكان التنفيذ : 

 2017/ 18/10موعد التنفيذ : 

 10عدد المشاركين : 



 5طالب : 

 5طالبات :  

  تعليم الطالب اصول و قواعد الشعرالهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

تعليم عدد من الطالب الشعر والبحور  النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

 المختلفه فى نظم الشعر 

                                                                                                     

 

 الثقافى مجال النشاط :

 احتفاالت نصر أكتوبراسم المشروع : 

 الكلية مكان التنفيذ : 

 2017/ 28/10موعد التنفيذ : 

 500عدد المشاركين : 

 300طالب : 



 200طالبات :  

  تعريف الطالب بحرب اكتوبر المجيدهالهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ 

 الطالب و تنفيذ النشاط 

تكريم الشهداء وتعريف الطالب بحرب اكتوبر  النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

  المجيد

 جنيه ) استقبال و زينه وشهادات تقدير ( 10000الميزانيه التقديريه : 

                                                                                                   

 

 الثقافى مجال النشاط :

 أسبوع التوعية السياسية بكلية الحقوقاسم المشروع : 

 كلية الحقوق مكان التنفيذ : 

 25/2/2018:  19/2موعد التنفيذ : 

 25عدد المشاركين : 

 20طالب : 



 5طالبات :  

 تعريف الطالب على االنتخابات وكيفيه االختيارات الصحيحه بهاالهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ  

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

الطالب على االنتخابات وكيفيه االختيارات  التى حصلت عليها الكلية :النتائج 

  الصحيحه بها

                                                                                                    

 

 الثقافى مجال النشاط :

 انتخابات البرلمان على مستوىاسم المشروع : 

 رعاية الشباب  مكان التنفيذ : 

 25/2/2018موعد التنفيذ : 

 26عدد المشاركين : 

 15طالب : 

 11طالبات :  



 عمل برلمان مصغر وتوعيه الطالب سياسياالهدف من المشروع : 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 : على الطالب و تنفيذ النشاط 

 تمثيل البرلمان داخل الجامعه النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

                                                                                                   

 

 الثقافى مجال النشاط :

 االشتراك فى مسابقة القرآن الكريماسم المشروع : 

 كلية الحقوق   مكان التنفيذ : 

 8/3/2018موعد التنفيذ : 

 5عدد المشاركين : 

 4طالب : 

 1طالبات :  

 حث الطالب على حفظ القران الكريمالهدف من المشروع : 



: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

 حث الطالب على حفظ القران الكريم النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

                                                                                                     

 

 الثقافى مجال النشاط :

 االشتراك فى المهرجان الثقافى األول اسم المشروع :

 كلية اآلداب   مكان التنفيذ : 

 4/3/2018موعد التنفيذ : 

 4عدد المشاركين : 

 3طالب : 

 1طالبات :  

تعليم الطالب االنشطه الثقافيه المختلفه وعمل مسابقات الهدف من المشروع : 

 بالنشاط الثقافى



: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ  

 الطالب و تنفيذ النشاط 

تنفيذ المسابقات بين الطالب وتبادل المعرفه بين  النتائج التى حصلت عليها الكلية :  

  الطالب

                                                                                                  

 

 الثقافى مجال النشاط :

 يوم التعريفى لدورة المشورة المهنيةاسم المشروع : 

 الكلية    مكان التنفيذ : 

 14/3/2018موعد التنفيذ : 

 100عدد المشاركين : 

 70طالب : 

 30طالبات :  



تعريف الطالب بماهيه الدوره وكيفيه اجتيازها للطالب : الهدف من المشروع 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

تعريف الطالب بماهيه الدوره وكيفيه  :النتائج التى حصلت عليها الكلية   

 اجتيازها للطالب

                                                                             

 

 االجتماعى و الرحالت  مجال النشاط :

 رحله الى مدينه االسكندريه ) المعهد الفنى (اسم المشروع : 

 االسكندريه    مكان التنفيذ : 

 2/11/2017موعد التنفيذ : 

 93عدد المشاركين : 

 46طالب : 

 47طالبات :  

زيارة المعالم السياحية لمدنية اإلسكندرية و معرفه الطالب :  الهدف من المشروع 

   بالسياحه الداخليه لبلدهم 



: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ 

 الطالب و تنفيذ النشاط 

 تمت الرحله بنجاح و قد عاد الطالب سعداءالنتائج التى حصلت عليها الكليه : 

                                                                                                 

    

 انتخابات اتحاد طالب اسم المشروع : 

 الكليه    مكان التنفيذ : 

 28/11/2017موعد التنفيذ : 

 700عدد المشاركين : 

 250طالب : 

 450طالبات :  

 تشكيل مجلس اتحاد طالب  :الهدف من المشروع 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ  

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

  تمت االنتخابات وتم تشكيل المجلس النتائج التى حصلت عليها الكليه :



 

 

                                                                                                 

    

 االجتماعى و الرحالت  مجال النشاط :

  57357رحله لمؤسسه اسم المشروع : 

 القاهره   مكان التنفيذ : 

 14/2/2018موعد التنفيذ : 

 42عدد المشاركين : 

 12طالب : 

 30طالبات :  

: رفع الروح المعنويه لدى االطفال وتقديم بعض التبرعات الهدف من المشروع 

 العينيه و الهدايا لالطفال 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ 

 الطالب و تنفيذ النشاط 

 الخيرى  حث الطالب على العمل التطوعى والنتائج التى حصلت عليها الكلية :   



                                                                                                 

    

 الثقافى  مجال النشاط :

 دورة المشورة المهنيهاسم المشروع : 

 الكليه   مكان التنفيذ : 

 11/4/2018حتى 10/4/2018موعد التنفيذ : 

 300عدد المشاركين : 

 100طالب : 

 200طالبات :  

 :الهدف من المشروع 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

 النتائج التى حصلت عليها الكلية :   



                                                                                                 

    

 العلمى و التكنولوجى  مجال النشاط :

  مسابقه دورى المعلوماتاسم المشروع : 

 االداره العامه   مكان التنفيذ :

 24/4/2018حتى  17/4موعد التنفيذ : 

 3عدد المشاركين : 

 3طالب : 

   - طالبات :

 قياس الطالب لمستوى المعلومات العامه لديهم:الهدف من المشروع 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ  

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

حصلت الكليه على المركز الخامس على  النتائج التى حصلت عليها الكلية :   

 كليات الجامعه 

 



                                                                                                 

    

 االسر الطالبيه   مجال النشاط :

 مسابقه االبحاث الدينيهاسم المشروع : 

  جامعه طنطا مكان التنفيذ :

 12/5-1/5موعد التنفيذ : 

 2عدد المشاركين : 

 1طالب : 

  1طالبات : 

 بث روح المنافسه بين الطالب  :الهدف من المشروع 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن على اليه التنفيذ 

 الطالب و تنفيذ النشاط 

حصل الطالب محمد فرج على المركز االول على النتائج التى حصلت عليها الكلية :   

 مستوى الجامعات المصريه 



                                                                                                 

    

  حفل تخرج الطالب النيجيريناسم المشروع : 

 مدرج السانهورى بمستشفى االطفال  مكان التنفيذ :

 14/5: موعد التنفيذ 

 80عدد المشاركين : 

 50طالب : 

       30:  طالبات

مشاركه الطالب بتخرجهم و توطيد العالقات االجتماعيه  :الهدف من المشروع 

 بين الطالب 

: تم عرض المشروع و بعد موافقه السلطات المختصه تم االعالن اليه التنفيذ 

 على الطالب و تنفيذ النشاط 

حفل تخرج للطالب و مشاركتهم فرحتهم النتائج التى حصلت عليها الكلية :   

 بالتخرج 



                                                                                                 

    

 التكافل االجتماعى   مجال النشاط :

  تسديد الرسوم الدراسية اسم المشروع : 

 طالب و طالبه 73:  عدد المشاركين 

رفع المعاناه عن الطالب الغير قادر على تحمل  :الهدف من المشروع 

 المصاريف 

يتم مخاطبه صندوق التكافل االجتماعى بالجامعه الرسال الدعم  اليه التنفيذ  

الالزم ومن ثم يتم عمل موافقه من عميد الكليه لتشكيل مجلس صندوق 

 التكافل 

 جنيه دعما من صندوق التكافل بالجامعه 19889الميزانيه التقديريه للمشروع : 

 تم التسديد لكل الطالب الغير قادرين النتائج التى حصلت عليها الكلية :   

 

 

 

 

 

 2017/2018بيان بأنشطة رعاية الطالب بكلية التمريض خالل العام الجامعي 



 المجال عدد  المستفيدين  موعد التنفيذ مكان التنفيذ اسم المشروع أو البرنامج م

  ىإجمال طالبات طلبة  إلى  من  

استقبال الطالب الجدد ومساعدتهم  1

 في تقديم الملفات

سبتمبر  الكلية

2017 

 اجتماعي 675 425 250 2017سبتمبر 

حفل استقبال الطالب الجدد  2

 والقدامى لطالب الكلية

كل  550 250 300 2017 /9/  20  9 /20 الكليه

 ةاألنشط

 الجوالة 15 6 9 2017 /9/  27 27/9 الكليه ورشه عمل لطالب نشاط الجوالة 3

حفل استقبال الطالب الجدد  4

 بالمعهد الفنى

كل  500 250 250 2017 /9/  28 9 /28 الكليه

 األنشطة

ورشه عمل فى مجال الرسم  5

 بالرصاص

 فنى  10 5 5 30/9/2017 30/9 الكلية

الحرم  مهرجان األسر الطالبية 6

 الجامعى

كل  100 40 60 ـ 3/10

 ةاألنشط

مسابقه كرة الطائرة بين الطالب  7

 المصريين والوافدين

ملعب 

 الترتان

 رياضي 12 - 12 4/10/2017  4/10

مسابقه اختبار األصوات  8

 والعازفين الجدد

القريه 

 االولمبية

 فنى  2 2 ـ 17/10/2017 15/10

 ثقافي  10 5 5 ـــ 18/10 الكلية فى مجال الشعر ورشه عمل 9

مسابقه اللياقة البدنية لطالب اسر  10

 الكليات

 رياضي 1 ــ 1 18/10/2017 18/10 االداب

 اجتماعى  2 - 2 /25/10 19/10 االدارة سوانرحله األقصر وأ 11

 الجواله 300 100 200 25/10/2017 25/10 الكليه صيلتكفاعرف  يوم للخدمة العامة 12

كل  12 7 5 25/10/2017 10/  25 االداب مهرجان تبادل األسر الطالبية 13

 ةاألنشط

 ثقافى  500 200 300 28/10/2017 28/10 الكليه احتفاالت نصر أكتوبر 14

ملعب  اختبارات اختيار فريق كرة القدم  15

 الترتان

 رياضى 30 10 20 30/10/2017 30/10

 اجتماعى 93 47 46 2/11/2017 2/11 االسكندريه)  اإلسكندريةرحله الى مدينه  16



 المعهد الفنى(

المخيم  ةمعسكر إعداد الدورة اإلرشادي 17

 الكشفى

 الجوالة 40 15 25 16/11/2017 14/11

االشتراك فى ماراثون جرى داخل  18

 ةلجامعا

 الرياضى 1 ـــ 1  14/11 القريه

 الرياضى 5 1 4 21/11/2017 20/11 القريه دورى الجامعة لتنس الطاوله 19

 الرياضى  25 ـــ 25  22/11 القريه تدريب فريق كرة القدم الخماسية 20

 ةواإلرشادي 35الدورة الكشفية  21

27 

المخيم 

 الكشفى

 الجواله 15 5 10 30/11/2017 24/11

دورى الجامعة فى كرة القدم  22

 الخماسية

 الرياضى 15 ـــ 15 29/11/2017 25/11 القريه

 األسر 14 8 6 25/11/2017 25/11 المنصورة زيارة لدار العيسوى للمسنين 23

 اجتماعي  2 1 1  26/11 الكليه مسابقه الطالب والطالبة المثالية 24

سباق الطريق على مستوى  25

 الجامعة

 الرياضى 3 ــــ 3  27/11 االدارة

 الرياضى 2 ـــ 2  28/11 القريه دورى الجامعة كمال األجسام 26

 الفنى 23 5 18 طوال الترم االول الكليه تدريبات العرض المسرحى 27

       28/11 الكليه انتخابات اتحاد الطالب 28

 الفنى 23 6 17 6/12 6/12 التربيه االشتراك فى المهرجان المسرحى 29

 فنى 25 5 20 30/1/2018 /20/1 الكلية ورشة عمل فى مجال المسرح 30

 العلمى  42 30 12 14/2 14/2 القاهرة 57357رحله لمؤسسه  31

فى المهرجان الرياضى  كاالشترا 32

األول بجامعة المنصورة ووزارة 

الشباب فى )كرة القدم ـ كرة اليد ـ 

كرة الطائرة ـ تنس الطاولة ـ 

 م100الماراثون ـ سباق 

 

 القرية

 األلمبية

 

 

18/2 

 

 

22/2/2018 

 

 

45 

 

 

15 

 

 

60 

 

 الرياضى

زيارة لمركز األورام بجامعة  33

 المنصورة

مركز 

 األورام

األسر  40 25 15 22/2/2018 22/2

 الطالبية



أسبوع التوعية السياسية بكلية  34

 الحقوق

كلية 

 الحقوق

 ثقافى 35 15 20 25/2/2018 19/2

انتخابات البرلمان على مستوى  35

 الجامعة

رعاية 

 الشباب

 ثقافى 4 11 15 25/2/2018 25/2

االشتراك فى مسابقة إبداع للنشاط  36

 المسرحى

وزارة 

 الشباب

 فنى 25 6 19 4/3/2018 2/3

االشتراك فى مسابقة إبداع في  37

 القصة القصيرة

وزارة 

 الشباب

 فنى 1 ـ 1 8/2/2018 6/2

االشتراك فى مسابقة إبداع فى  38

 السيناريو والحوار 

وزارة 

 الشباب

 فنى 1 ـ 1 8/2/2018 6/2

االشتراك فى مسابقة إبداع فى  39

 النحت 

وزارة 

 الشباب

 فنى 1 1 ـ 8/2/2018 6/2

االشتراك فى مسابقة القرآن  40

 الكريم

كلية 

 الحقوق

 ثقافى 5 1 4 8/3/2018 /8/3

 االشتراك فى المهرجان  41

 الثقافى األول

 ثقافى 4 1 3 4/3/2018 4/3 كلية اآلداب

 إجتماعى 96 74 22 8/3/2018 /8/3 اإلسكندرية اإلسكندريةرحلة لمدينة  42

المؤتمر الطالبى األول لفريق  43

 نيرساوى

 أسر 400 300 100 12/3/2018 12/3 الكلية

يوم التعريفى لدورة المشورة  44

 المهنية

 ثقافي 100 30 70 14/3/2018 14/3 الكلية

 ثقافى 300 100 200 15/3/2018 15/3 الكلية أمسية الشعرية الغنائية 45

القرية  بطولة الجامعة فى المصارعة 46

 األلمبية

 رياضى 10 10 ـ 22/3/2018 22/3

القرية  بطولة الجامعة فى الجودو 47

 األلمبية

 رياضى 5 5 ـ 25/3/2018 25/3

 رياضى 20 20 ـ 1/4/2018 21/3 األلمبية دورى الجامعة  فى كرة القدم 48

مبرة الشناوى زيارة دار أيتام  49

 لفريق نيرساوى

 أسر 30 5 25 29/3/2018 29/3 المنصورة



 إجتماعى 500 400 100 31/3/2018 31/3 الكلية االحتفال بعيد ألم 50

دورى الجامعة  فى كرة اليد  51

 طالبات

القرية 

 األلمبية

 رياضى 8 ـ 8 5/4/2018 25/3

القرية  دورى الجامعة  فى كرة اليد طلبة 52

 األلمبية

 رياضى 8 8 ـ 16/4/2018 1/4

 جوالة  700 600 100 2/4/2018 2/4 الكلية االحتفال بيوم اليتيم 53

 ثقافى 5 2 3 3/4/2018 2/4 كلية اآلداب المهرجان الثقافى بكلية اآلداب 54

 إجتماعى 50 10 40 4/4/2018 4/4 الكلية حملة التبرع بالدم 55

القرية  بطولة الجامعة فى رفع األثقال 56

 األلمبية

 رياضى 10 - 10 10/4/2018 10/4

القرية  بطولة الجامعة فى الكاراتية 57

 األلمبية

 رياضى 5 - 5 10/4/2018 10/4

 دورة المشورة المهنية  58

 د/ أحمد الجزار

 ثقافى 300 200 100 11/4/2018 10/4 الكلية

بطولة ألعاب القوى على مستوى  59

 الجامعة 

القرية 

 األلمبية

 رياضى 5 1 4 10/4/2018 10/4

 رياضى 6 - 6 11/4/2018 11/4 األلمبية بطولة الجامعة فى التايكوندو 60

دورة إعداد قادة ومسابقة معا  61

 لمصر أقوى

اإلدارة 

 العامة

 جوالة 5 4 1 22/4/2018 14/4

 رياضى 110 45 65 15/4/2018 15/4 الكلية ( Dish partyحفل )  62

الرياضى األول لكلية المهرجان  63

 التمريض

 رياضى 800 300 500 19/4/2018 15/4 الكلية

 رياضى 25 --- 25 15/4/2018 15/4 الكلية بطولة تنس الطاولة لطالب الكلية 64

  20 --- 20 15/4/2018 15/4 الكلية بطولة بلياردو لطالب الكلية 65

القريه  دورى الكليه فى كره القدم  66

 االوليمبيه

 رياضى 90 ---- 90 19/4/2018 16/4

 فنى 27 10 17 18/4/2018 18/4 كلية تربية االشتراك المهرجان المسرحى 67



االشتراك فى اليوم الرياضى على  68

 مستوى الجامعات المصرية

القرية 

 األلمبية

 رياضى 20 1 19 23/4/2018 23/4

اإلدارة  مسابقه دورى معلومات  69

 العامة

 علمى 3 - 3  

 اجتماعى 2 1 1 12/5 1/5 جامعه طنطا مسابقه االبحاث الدينيه 70

 اجتماعى  80 50 30 14/5 14/5 الكليه حفل تخرج الطالب النيجيرين 71

كليه تربيه  يوم الصداقه  72

 رياضيه

 جواله 10 2 8 18/4 14/4

بالدار  زياره دار ايتام الصفا 73

 بطلخا

 اسر  45 35 10 16/4 16/4

القريه  دورى الجامعه فى كره القدم  74

 االوليمبيه

 رياضى 20 - 20 1/4/2018 21/3

       

  

 مدير رعاية الطالب                                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         

 أ/ مروة محمد                                                         أ.د/ وفاء جميل محمد على         


